
 

 

NOTULEN VERGADERING 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

4 maart 2019 

19.30 – 21.00 uur 

Personeelskamer Fatimaschool 

Notulist: Gert-Jan 

Aanwezig: Madelijn, Marije, Gert-Jan, Lieke, 

Katelijn, Andries en Nicole 

Afwezig: Janniek 

 

 

1. Opening en ingekomen post  

2. Notulen 

● Katelijn: Waarom is de theaterochtend verdwenen? Nicole: Hele theaterdag is 

kosteneffectiever en waardevoller qua ervaring voor de leerlingen. De opzet 

van de theaterochtend werd lastig qua logistiek en invulling.  

● Kwaliteitsonderzoek is binnen en wordt doorgestuurd naar de MR inclusief 

analyse en actiepunten.  

3. Mededelingen 

●  Stand van zaken kascommissie / AC → Nicole neemt contact op met de 

penningmeester van de AC, omdat er niet gereageerd wordt op e-mails.  

● Juf Mariska heeft een andere baan gevonden en juf Astrid is gestart in groep 

6C.  

4. Communicatie en ouderparticipatie 

● Informatiepagina MR (website) is up-to-date gemaakt.  

5. Concept begroting, ter advies 

● Prognose / toekomst besproken. De wijkontwikkelingen zijn hierbij 

meegenomen. Verhuizingen vallen op.  

● 8 kleutergroepen i.p.v. 10 in verband met de groepsgemiddelden. 



 

● Geen instroomgroep komend schooljaar en is ook niet wenselijk. Liever 

gewone instroom. 

● Omschrijving van de peuterspeelzaal om een VVE te worden, is verruimd. Hier 

kan de Fatimaschool nu ook aanspraak op maken.  

● Personele formatie is niet opgenomen in de begroting. Deze wordt komende 

week besproken met de RVKO en in een later stadium met de MR. 

● Komend schooljaar een extra groep op de Wilgenlei. 

● Volgende keer op de agenda de verdeling over de locaties.  

6. Stand van zaken / update nieuwbouw, ter bespreking 

● De sloper heeft deze week nog nodig om de sloop af te ronden.  

● Er zijn 3 bewonersavonden georganiseerd. De volgende is 12 maart, 19.30u. 

● Er is een kort geding geweest over het bouwbesluit. De rechter heeft beslist 

dat er zoveel mogelijk samen met de buurt besproken moet worden. 

Bewoners hebben zorgen over de parkeergelegenheid, de verkeersstromen, 

de beplanting en het uitzicht.  

● Wellicht is het mogelijk om iemand van de ‘denktank nieuwbouw’ te vragen. 

7. Actuele onderwerpen/ontwikkelingen 

● Bij de staking van 15 maart gaan de schooldeuren dicht.  

8. Rondvraag  

● Lieke: Vanaf morgen mag de MR stemmen voor een OPR-lid van PPO.  

https://www.pporotterdam.nl/bestuur-advies/ondersteuningsplanraad/ 

 

 
 


